
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1168 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2019г. 

 
Относно: Кандидатстване на Фондация „НЕТ” с проектно предложение за 
отпускане на финансови средства от Фонд ”Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2019г. 

Министерство на труда и социалната политика чрез Фонд”Социална закрила” 
стартира кампания за набиране на проектни предложения за участие през 
текущата 2019г. 

Фонд”Социална закрила” осигурява финансиране на проекти за социално 
включване и подобряване качеството на живот в специализираните институции 
като създава възможност за: 

1. Предоставяне на нов вид социални услуги в общността; 
2. Подобряване на условията за живот в специализираните институции, в т.ч 

и материалната база; 
3. Подобряване на условията за живот на лица в риск; 
4. Деинституционализация на социалните услуги; 
5. Подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения; 

Максималната стойност, която отпуска фонд”Социална закрила” за финансиране 
на проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане на институции, 
предоставящи социални услуги е 30 000 лв. 

От Фондация”НЕТ” постъпи Докладна записка с вх.№25 00-3/07.02.2019г., в която 
изразяват своето желание да кандидатстват с проектно предложение: 
„Подобряване на условията на живот в ”Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост” с.Славовица, което отговаря на целите и дейностите, заложени от 
Фонд”Социална закрила” за финансиране на проекти. 

По проекта се предвижда ремонт на санитарните помещения, ползвани от 
потребителите  в  ”Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” 
с.Славовица. 

С реализирането на проекта се цели подобряване на социалната и жизнена 
среда за потребителите на социалните услуги в  ”Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” с.Славовица. 

Подобрената материална база ще бъде предпоставка за предоставяне на 
качествени социални услуги на територията на община Септември. 

 

 



Съгласно методиката за разпределение на средства по Фонд”Социална закрила” 
задължително условие е осигуряването на финансови средства от страна на 
Фондация”НЕТ”-минимум 10% от общата стойност на проектното предложение. 
Ето защо Фондация”НЕТ” трябва да осигури съфинансиране в размер на 3 000 
лв. 

С цел гарантиране на устойчивост на проекта, бенефициента се задължава да 
запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото чрез 
ремонтните дейности и да осигури средства за функциониране на социалната 
услуга за срок от 3 /три/ години, считано от датата на приключване на договора 
за финансиране. 

 

Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.6, т.8, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Фондация ”НЕТ” да кандидатства с проектно предложение: 
”Подобряване на условията на живот в ”Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” с.Славовица към Фонд ”Социална закрила” на 
Министерство на труда и социалната политика. 

2. Одобрява съфинансиране в размер на 3 000 лв., представляващи 10% от 
общата стойност на проекта. Средствата ще бъдат осигурени от 
преходния остатък на Фондация ”НЕТ” за социалната услуга към  ”Дом за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Славовица за 2018г. 

3. Гарантира, че при сключване на Договор за финансиране ще бъдат 
запазени функцията, предназначението и собствеността на придобитото 
чрез ремонти дейности и ще бъдат осигурени средства за функциониране 
на ”Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Славовица за срок 
от 3 /три/ години, считано от датата на приключване на договора за 
финансиране. 

4. Възлага на Фондация ”НЕТ” да извърши необходимите действия по 
изготвянето, внасянето и реализирането на проекта. 

 
 
Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                    17  
 „За”:                                                              17              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0       
 
          
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


